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Kéziratok nem adatnak vissza. 

A közélelmezés válsága. 
Szabad lett a piac. 

Csikszereda, március 9. 

Időnként hirQl adtuk a vármegye 
és Csikszereda város vezetőségének ak-
cióit a közönség lisztszükségletének biz 
tosit&sa tárgyában. SajnoB, egy izben 
sem számolhattunk be kedvező ered-
ményről és most is csak azt a tényt 
szögezhetjük le, hogy a vármegye lakós-
sága hónapok óta nem kapott lisztet és 
alapos remény sincsen arra, hogy Csik-
vármegyébe lisztszállitmány érkezzék. 

Ilyen nehéz időket a háború folya-
mán egyszer sem értUnk. Tudvalevő 
dolog, hogy a vármegye lakósságának 
túlnyomó része ellátatatlan, vagyis köz-
ellátásra szorul. Különösen áll ez a 
kenyérlisztre és tengerire, melyekbői 
mindig igen nagy behozatalra voltunk 
utalva. 

Sem a magyar, sem a román kor-
mány nem utalván ki kenyérlisztet és 
tengerit, Csikvármegyében a gabona-
uzsora oly hihetetlen magas fokra  há-
gott, hogy egy mázsa búzát, vagy ro 
zsot 1000 koronáért sem lehet kapni. 
Súlyosbítja a helyzetet az, hogy a fu-
varosok sem kapnak a katonai parancs-
nokságtól igazolványt más vármegyébe 
élelmiszerek, íőként kenyérmagvak be-
szerzése és szállítása céljából. 

KQlön Csíkszeredáról szólva, talán a 
város volt a legkétségbeejtóbb helyzet-
ben, mert a város határain felállított 
járőrök megakadályozták a kenyérmag-
magvak, tengeri, burgonya beszállítását, 
esetlég maximalis áron igényelték azo-
kat, aminek az lett a következménye, 
hogy a piactól a termelők teljesen távol 
tartották magukat, a városi lakósság 
pedig már már az éhínséggel küzdött. 

B korlátozó intézkedések Dobreán 
csíki közélelmezési kormánybiztosnak a 
szabad forgalmat  megszüntető körren-
deletére voltak visszavezethetők, mely-
nek legsürgősebb visszavonása iránt a 
vármegye alispánja több izben megke-
resést intézett hozzá. A rettenetes hely-
zetet ugyanis csupán az enyhítheti, ha 
az itt ott található csekély készletek 
szabad forgalma  piaci és nem maxima-
lia áron biztosíttatik. Behozatalra alig 
számíthatván, a meglevő készletek fel-
használásával biztositható ideig-óráig a 
közélelmezés. Sajnos, ennek a csekély 
vetőmagkészletek ifi  áldozatul esnek, 
ami igazán elszomorító. 

Amint értesülünk, a tarthatatlan hely-
zet orvoslása céljából Dobreán közélel-

mezési kormánybiztos és a román ka-
tonai parancsnokság hozzájárultakenyér-
magvak, burgonya és általában az élelmi-
szerek szabad forgalmához,  a mai nap-
tól kezdődőleg tehát élelmiszereket a 
vármegye területén belül szabadon lehet 
szállittani és piacra vinni. 

Ugy erre vonatkozólag, mint az uta-
zási igazolványok tárgyában dr. György-
pál Domokos kormáuybiztos az elsőfokú 
közigazgatási hatóságokhoz rendeletet 
adott ki, melyet alább szószerint közlünk. 

Felhívjuk azonban közigazgatási ható-
ságaink ügyeimét a vármegye közélel-
mezési válságára, mely a lakósságoi 
éhínséggel fenyegeti.  Készleteink a 
minimálisak és azok is hallatlau uzsora 
árakon csak ideig-óráig biztosítják a 
szükségletet. A vármegyének a legsür-
gősebben kenyérlisztre és tengerire van 
szüksége, ennek ide szállítását kell 
biztosítani. Most jéanek a legnehezebb 
hónapok és ha lisztet nem kapunk, az 
éhínség megkezdi pusztítását. 

A kormánybiztos rendelete a követ 
kező: 
Sz: 1924—1919. 

fi. 
5 főszolgabírónak, 
2 polgármesternek. 

Az utazási igazolványokra vonatkozólag 
miheztartás és megfelelő  közhirrétótel végett 
következőket közlöm: 

A vármegye területén belül a járások egyik 
községéből a másikba való utazáshozigazolványt 
a községi elöljáróság adhat. Azon helyiségek-
ben, hol katonai parancsnokság van, igazol-
ványt csak a helyőrség parancsnoka adhat. 

Egyik járásból a másik járásba való uta-
záshoz szükséges utazási igazolványokat a 
főszolgabíró  állítja ki, kivéve természetesen 
azon helyeket, ahol katonai parancsnokság van. 

A vármegye területén kívül a megszállott 
területeken való utazáshoz a főispáni  hivatal 
által kiállított személyazonossági igazolványok 
alapján a csíkszeredai román katonai terpa-
rancsnokság állítja ki az utazási igazolványo-
kat. A főispáni  hivatal által kiállított személy-
azonossági igazolványok a községi elöljáróság 
által kiállított s a főszolgabírói  hivatal által 
láttamozott bizonyítványok alapján készülnek. 

A megszállott területeken kívül való uta-
záshoz Bzükséges utazási engedélyt a főispáni 
hivatal által kiállított személyazonossági iga-
zolváuy alapján a Nagyenyeden székelő 1. 
vadász hadosztályparancdnokság állítja ki. 

Élelmiszereket a vármegye területén belül 
szabadon lehet Bzállitani és piacra vinni. Más 
vármegyéből való behozatalra pedig csak azon 
vármegye közélelmezési kormánybiztosa illetve 
prefektusa  adhat engedélyt, amelyből a beho-
zatal történik. 

Csikszereda, 1919. március 13-án. 
Dr. Györgypál Domokos, 

kormánybiztos. 

Habsburg Károlyt is őrzik. Berni 
jelentések szerint az angol kormány kí-
vánságára az antant hozzájárult ahhoz, 
hogy Magyarország volt királya, Ausztria 
volt császárja, Habsburg Károly is őri-
zet álá vétessék. A berni híradás sze-
rint az őrizetbevétel már meg is történt 
és egy angol alezredes lett megbízva 
az excsászár és király őrizetével. 

Magy ar orszé ggal szemben ked-
vező a hanguiat Parisban. A 
Schwelzerische Telegrafen  Information 
jelenti Páriából: Az energikus és ered-
ményteljes hatc, amelyet Magyarorszá-
gon a bolsevizmus ellen folytattak,  a 
párisi konferencia  tagjainak nézeté sze-
rint nemcsak a Károlyi-regime meg-
szilárdulását jelenti, hanem egyszermind 
Magyarország pozíciójának megszilárdu-
lását is a békekonferenciára. 

A konferencia  körében az a nézet 
alakult ki, hogy Magyarország elég erős-
nek fog  bizonyulni arra, hogy a kelet-
ről nyugatfelé  hömpölygő bolsevizmust 
feltartóztassa.  Ennek következtében 
Magyarországot előbb hívják meg a 
párisi konferenciára,  mint eredetileg 
tervezték. 

Hatszázhetvenezer magy ar ho 
nos katona esett el a világhábo-
rúban. Bölim Vilmos hadügyminiszter 
ötnegyedórás nagyszabású előterjeszté-
séből ma először kaptunk hivatalos ké-
pet arról, hogy Magyarország a világ-
háborúban miiyen véráldozatot hozott. 
Adatai szerint a háborúban összesen 
bevonult Magyarországon 4 millió 183 
ezer 766 ember. Ezek közül felmentet-
tek 552 ezer 147 embert, katonai szol-
gálatot teljesített tehát 3 millió 631 ezer 
336 ember, akik közül a harctéren volt 
3 millió 437 ezer 766 katona. Az eleset-
tek számát tuizás nélkül 670 ezer em-
berre tehetjük, de akkor még nem fog-
laltuk e számba a legutolsó olasz offen-
zíva körülbelül 400 ezer főnyi  veszte-
ségét. Eddig 252 ezer 572 rokkant, 72 
ezer hadiözvegy és 144 ezer hadiárva 
van összeírva. Lóállományunkból másfél 
millió veszett el és az élelmezés 7 milli-
liárdot emésztett fel. 

Kivonat a párisi lapok cikkeiből. 
Pária, március 6. 

A Figaro írja: Bratianu román miniszter-
elnök megtette előterjesztéseit a békekonferen-
cia tízes bizottságában Románia területi igé-
nyeiről. 

Kívánságait részint azokra a formális  ígé-
retekre alapította, melyeket az antant tett 
Romániának a háborúba való belépése alkal-
mával, részint pedig etnográfiai  szempontot:!* 
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A Bánátról azt mondta, hogy 1916-ban ezt 
is a románoknak ígérték, oszthatatlan egészet 
képez s a lakosság többsége román. 

Ha a románok a Bánátra nézve meg nem 
egyeznek, mondja a Figaró, akkor népszava 
zásnak kell döntenie. 

A románok Erdélyt és Magyarország más 
románlakta területeit is, ahol többségben van 
nak, igénylik. Csapataik jelenleg csak e terű 
letek egy részét foglalják  el. Szeretnék, ba az 
antant megengedné nekik az egésznek elfog-
lalását. 

Panaszkodjak is, hogy bizonyos nagy vá 
rosokban, nevezetesen Aradon, a magyarok, 
akik dühösek, hogy hazájukat elveszni érzik, 
bolsevista propagandát csinálnak. 

Transilvánián kívül a Bukovinát is köve-
telik, ahol szintén számbeli többségben vannak. 

Beszarábia az orosz forradalom  következ-
tében magától került Románia birtokába. 

Ezek a fő  román követelések, irja a Figaro. 
Kouiauia területben es lakosságban még egy 
szer ekkora lenne. 

Európának szüksége van egy erős, egysé-
ges keleti államra s mindenekelőtt békére és 
kenyerre. Komáuia a hiboru előtt egyik eléá 
tára volt Európának. 

A cikk irója különben Recouly Raymond 
publicista, aki körülbelül másfél  evtizeddel ez-
előtt Brassóban is járt, s Romániában már ak-
kor, mint a román érdekek szószólóját fogadták. 

A Temps legelőbb azt tartja szükségesnek 
megállapítani, vajon egy Nagyrománia lehet-
séges-e és a béke érdekében kivánatos-e ? E 
tétel eldöntése után a többi már könnyen megy. 

A Temps, miután részletesen ismerteti a 
Nagyromania tervezett határait, azt mondja, 
hogy mindazon népek közt, melyek rovására 
Románia nagyobbodni akar, a legsúlyosabban 
érdekeltek a magyarok. 

A románok inektáihatják Bukovina északi 
részét és Beszarábía orosz részét is anélkül, 
hogy a szláv földek  óceánja kisebbednék. Ellen-
ben nem lehet egyszerre itt egy Nagyrománia 
és ott egy Nagymagyarország. 

A magyarok, írja a Temps, statisztikával a 
kezükben iparkodnak kimutatni, hogy Nagy-
románia uem lenne eletképes, mert nagyszámú 
nem román kerülne a hatalmába. 

Ez elég váratlan indokolás mondja a Temps, 
mivel a haboru előtt a magyarok kisebbseg 
ben voltak a magyar királyságban. A magyar 
statisziikaval szemben, úgymond, van román 
statisztika. 

Lesznek,  igaz, nagy idegen  tömegek  egy 
tömben, mint a székelyek,  akik  az ország-
nak majdnem  geometriai  központján  lak-
nak s amelyet két  ág gyanánt Románia és 
Moldova  ölel  át. 

De n székelyek  nincsenek elegen ahhoz, 
hogy külön  államot  alkossanak.  Ajánlja 
tehát.,  hogy tegyenek  próbát Romániával, 
melyre Franciaországnak  a jövőben is nagy 
szüksége  lehet. 

A ditrói gyilkosság. 
1910. év február  hó 2-ára virradólag Balla 

Márton ditrói birtokost fejjel  lefelé,  a kutjá-
ban halva találták meg. 

Kezdetben, különösen a helyszíni orvoBi 
vizsgálat alapján, a véletlen avagy az öngyil-
kosság látszott fennforogni. 

Csak- későbben, évek múlva, 1914 évben 
derült ki az, hogy Balla Márton bUuténynek 
az áldozata. Különváltan élő neje és ennek 
két szeretójü Siklody Ferenc és Nagy Ferenc 
László ditrói lakósok oltották ki az életét és 
pedig ugy, hogy Balla Mártonné Kovács Jozefa 
rábeszelte szeretőit, hogy öljék meg a iérjét 
éB ezért ad nekik 100-100 koronát. 

Siklody Ferenc megfelelő  bepálinkázás után, 
az ágyában alvó Balló Mártont éjjel egy ha-
sáb fával  fejbe  ütötte, a mitől Balla elkábult 
és ekkor Nagy Ferenccel és Kovács Jozefával 
együtt megragadták és a kútba dobták. 

Az 1914 évben megtartott eskttdtszéki fő-
tárgyaláson az esküdtbíróság mind a hármat 
életfogytiglani  fogházra  itélte. A semmiségi 
panaszok folytán  az Ugy felment  a Kúriához. 

A Kúria alaki okokból az Ítéletet meg-
semmisítette, mert néhai Ferenczy Ernő tör-
vényszéki jegyző, a ki a «tárgyalási jegyző-
könyvet vezette, időközben hadbavonult és 
helyette a főtárgyaláson  részt nem vett jegyző 
fejezte  be, a részben elkészített főtárgyalás! 
jegyzőkönyvet. 

Ezért került folyó  év február  24-ik napján 
az Ugy ujabb főtárgyalásra.  Most azonban nem 
az esküdtszék tárgyalta le hanem a törvény-
szék, miut Bzakbiróság Berze Árpád elnöklete 
alatt, 5 napon keresztül. 

Kovács Jozefát  dr. Kovács Albert, Siklody 
Ferencet dr., Balogh Lajos és Nagy Ferenc 
Lászlót dr. Élthes Zoltán csikszeredai ügyvé-
dek védték. 

A törvényszék beigazoltnak látta a vádat, 
mindhárom vádlottat gyilkosságban mondta ki 
bűnösnek és ezért Kovács Jozefát  és Siklody 
Ferencet életfogytiglani  fegyházra,  Nagy László 
Ferenczet pedig 15 évi fegyházra  itélte, amely-
ből 5 évet a vizsgálati fogsággal  kitöltött 
nek vett. 

Ugy a vádlottak, mint a védők felebbeztek. 

Mitor öl össze a magyar nemzetols 9 
A magyar népkormány, mint megbízható 

l'orrá-ból jelentik, elhatározta, hogy a válasz-
tásuk az egcsz országban egy napon ejtesse 
nek meg. 

A tegnapi minisztertanács a választókerület 
beosztásával is foglalkozott.  Elhatározták, hogy 
az ország területét 48 nagy kerületre osztják, 
melyek összegen 418 képviselőt küldenek a 
nemzetgyűlésbe. Minthogy az ország nagy te-
rületei ellenséges megszállás alatt állanak, a 
valasztás valamennyi ker'ilethen nem lesz meg-
tartható. Mindössze 21 olyan kerülete van az 
országnak, mely minden ellenséges megszállás-
tól mentes és 7 olyan kerülete, mely részben 
van megszállva. 

Ilyenformán  az ellenséges megszállásra való 
kintettel a nemzetgyűlésben mindössze 286 

képviselő fog  helyet foglalni.  Budapestet 7 
nagy kerületre osztják be, a főváros  választó 
közönsége azonban 36 képviselőt küld a nem-
zetgyűlésbe. 

A választások április 10-én lesznek ós 10 
napra rá, április 20-án összeül a nemzetgyűlés, 
amelynek mandátuma két esztendőre szól. 

A választási eijirásra, valamint az uj ke-
rületi beosztásra vonatkozó néptörvény, az 
összes idevonatkozó rendeletekkel a hivatalos-
lap hétfői  számában fog  megjelenni. 

K Ü L Ö i N F E L E K . 
— Áthelyezés. A magyar pénzügyminisz-

ter M dgyesy Dezső p. ű. számvizsgálót, al-
gyógyi járási számvevőt Csikszentmártonba 
helyezte át. 

— Kun Béla - miniszterelnök. Ná 
uátsy Györgynek, a magyar kommunisták 
eşiyik vezérének több napon át tartó kiballga-
taBa rendkívül sok érdekes adatot hozott nap-
világra a magyar kommunista párt agitáció-
jának részleteiről. — Nánássy vallomása sze-
rint a magyar kommunisták végső célja az 
volt, hogy a mai államformát  erőszakosan 
megdöntsék és helyébe a szovjetköztársaságot 
léptessek. A kommunista-kormány elnöke Kun 
Bala lett volna, Nánássy pedig mint hadügyi 
népbiztos jutott volna szerephez. 

— Ügyvédi i roda áthelyezés. Dr Kováts 
Albert ügyvéd irodáját áthelyezte a Dr Fejér 
Antal-féle  házba. 

— Halálozások. Saigethy Gyula volt 
csíkszeredai nyugalmazott plébános meghalt 
GyergyÓBzárhegyen 1919. évi február  hó 15 én. 

— Özv. Kalamár Ferencné szül. Anda Ju-
liánná, életének 86 ik évében végelgyengülés-
ben folyó  évi március hó 13-án elhunyt, Csík-
szeredában. 

— Dr. László Dezsóná szül. Tiltscher 
Aiice f.  hó 10 én 24 éves korában Gyergyó-
szentmiklÓBon elhunyt. A viruló szépségű fia-
tal asszony halála rettenetes csapás ugy fér-
jére, mint Bzülőire. Férje hosszas hadifogság 
után nemrégen tért haza, mikor már feleségét 
a gyilkos kortól megtámadva találta. A vég-
telenségig lesújtott Bzülők rövid Idő alatt veBz 
tették el két daliás fiukat  és most a kérlel-

ls. A vármegye közönsége a mélyen elszomo-
rító tragédiát megdöbbenéssel fogadta  és ugy 
a köztiszteletben álló Tiltscher-CBalád, mint 
dr. László Dezső és kis fia  iránt a legőszin-
tébb részvéttel viseltetik. 

— MOZI. Vasárnap, március hó 16-án d. 
u. 5—7-ig és este 8—10-ig előadásra kerül a 
well ingtoni re j t é ly Prof.  Nick Fantom ka-
landjai 3 felvonásban.  Joe May a híres német 
rendező legszebb és legtökéletesebb alkotása. 
Az előadáson Miczi Miska zenekara játszik. 

— Nyolcszázezren haltak meg Olasz-
országban spanyolkórban. A spanyolbe-
tegség áldozatainak száma Olaszországban 
elérte a 800.000 et. 

— 14 lei egy liter bor Romániában. 
A „L'Indenpendenee Roumaina" j e l e n t i E g y 
liter bor ára 14 lei. Az állam most megtoldja 
egy lei adóval is. 

— Nagy Vinoe a hadikárok megtérí-
téséről. Százötvenmilliós hadikárt fizettek 
eddig ki. Nagy Vince belügyminiszter az er-
délyi hadikárok megtérítéséről egyik fővárosi 
lapban a következő nyilatkozatot tette: — 
Hadikárok megtérítésére semmiféle  tételes 
törvény, vagy törvényes jogszabály az államot 
nem kötelezi. Ezek a károk nem tartoznak a 
hadiszolgáltatásról szóló törvénycikkek hatálya 
alá sem. Az előző kormány is csak azt hatá-
rozta el, hogy némi pillanatnyi segélyben ré-
szesiti az erdélyi hadikárt szenvedetteket. Ez-
zel sem célozta a károk megtérítés át, hanem 
a hozzásegitést ahhoz, hogy a károsultak tűz-
helyeikhez ismét visszatérhessenek és korábbi 
foglalkozásukat  ismét megkezdhessék. Ezt a 
kársegélyt általánosságban és bizonyos érték 
határáig a kárnak 30—35 százalékában álla-
pította meg. Az arány — ha talán első lát 
szatra kicsinynek látszik is — az államkincs-
tárra nagy terhet ró, amit az a körülmény is 
igazolhat, hogy a kincstár már eddig is 150 
millió koronát meghaladó összeget fizetett.  — 
Az erdélyi károsultak segélyügyei egyébként 
rendszeresen Boron kivül nyertek elintézést, 
most azonbau nagy részüket függőben  vagvunk 
kénytelenek tartaDi. 

— Közigazgatási bíróság Nagyszeben-
ben. A prefekturákat  értesítette a nagysze-
beni .Consiliul Dirigent", hogy Nagyszebenben 
közigazgatási bíróságot létesitett teljesen a 
budapesti közigazgatási bíróság mintájára éu 
teljesen azonos hatáskörre). A .Gazetta Ofici-
ale" szerint címe: „Contencios administrat'v", 
vagyis: a vitás közigazgatási ügyek birÓBága. 
ítélkezik az 1896 évi XXVI. magyar törvény-
cikk második részében felsorolt  esetekben. 
Elnöke kúriai biró minősítéssel kaphatja meg 
a helyét, a birák képesítése birói vizsga és 
magasabb közigazgatási is. 

— Megkezdődtek a nemzetgyűlési vá-
lasztások. Magyarország meg nem szállott 
területén március hó 11-én megkezdődtek a 
nemzetgyűlési választások. Általában két párt 
küzd egymással: a polgári és a szociáldemo-
krata párt. A radikálisok szövetkeztek a Ká-
rolyi párti köztársaságiakkal. 418 képviselőből 
egyelőre 235 öt választanak. A többit-CBak 
akkor, hu a megszállás véget ér. 

— Utazási igaaolványok kiállítása. 
A nagyszebeni román kormányzótanács az uta-
zási igazolványok kiállítása tárgyában kiadott 
rendeletét most azzal egészítette ki, hogy a 
megszállott területen kivül csak arcképes iga-
zolványok felmutatása  mellett utazni. 

— Magyarország a béketárgyaláson. 
Magyarországot a pártel békekonferenciára 
március végén hivják meg. Az előzetes béke-
szerződés Bzövegét március 15-én teszik közzé. 
Magyarország külpolitikai helyzete igen sokat 
javult és nap nap utáu jobb kilátásai vannak 
a békekonferenciára.  Károlyi és kormányának 
helyzete teljesen megszilárdult, mióta a kom-
munistákat leverték. Az antantra ez a legki-
tűnőbb hatáBt tette. 

— Wilson megirja a béke történetét. 
Newyorkból nyert ertesülések alapján jelenti 
a .Times", hogy Wilson egy könyvön dolgo-
zik, amelyben a béke történetét irja meg. 
Ebben kifejti  elveit, bebizonyítja azt, hogy a 
béke főcélja  az, hogy mindenütt a világon ki-
elégítse a nemzetek jogos igényelt. Részlete-
sen fog  foglalkozni  Amerika szerepével 

heut en halál elragadta egyetlen gverm* küket'saját működésével a béketárgyalások folyamán. 
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— Angol lapok a budapMtl kommu-
nista vezérek letartóztatásáról. A Há-
gába érkezett angol lapok február  5. és 26-ikl 
Bzámukban részletes tudósításokat közölnek a 
budapesti kommunista vezérek letartóztatásá-
ról. A tudósításokhoz fűzött  kommentárokban 
a lapok rámutatnak arra, hogy ez az esemény 
is arról tesz tanúbizonyságot, hogy a Károlyi 
által inaugurált regimeben meg van az akarat-
erő és a hatalom, hogy végre teljesen végez-
zen a bolsevizmussal és rendet teremtBen 
Magyarországon. Bécsi jelentés alapján meg-
állapítja a Times, högy Magyarországból most 
már általában megnyugtató hirek jönnek. 

— Romániai vasutasok Kolozsváron 
Az erdélyi vasutasoktól követelt nyilatkozat 
aláírásával kapcsolatban áll a románoknak az 
az intézkedése, ho?y a kolozsvári üzletvezető-
séget a bukaresti C. F. R. által kiküldött ma-
gasabbrangu vasúti tisztviselők felügyelete  alá 
helyezte Btanulescu üzletvezető. OregoreBcu 
főfelügyelő  és Yulci mérnök megjelent az üz 
letvezetősóg épületében és megkezdte a híva 
tali helyiségek átvételét. 

— Templomi zene. Az első templomi 
zenét folyó  hó 11-én, kedden este 6 és 7 óra-
kor tartották meg a csikszeredai róm. kath 
templomban. A templom zaufolásig  megtelt a 
hívekkel, akik mindvégig a legnagyobb müél 
vezettel hallgaták a magas színvonalon álló 
ének és zeneszámokat. A jól összeválogatott 
műsorból kiemeljük Székely Vilmos és Simay 
Viktor főgimnáziumi  tanárok egy-egy orgona-
játékát, Veress Árpídné és Imecs János egy 
egy éneksolóját, továbbá Muzsnay József,  Ve-
ress Domokos, Imecs János, Rigó István és 
Székely Vilmos két férfl  quartettjét. Hatásos 
conferenţia  beszédet tartott az egyházi zene 
ismertetésével kapcsolatban Isten dicsitéséről 
dr. SzekereB József  plébános. A templomi zene 
rendezése és meghonosítása dr. Szekeres József 
plébános érdeme, ki annak létrehozásán és 
szervezésén a tőle megszokott agilitással fára-
dozik. A legnagyobb elismerés illeti meg a 
szereplöket, akiknek egyrésze közönségünk 
régi kedves ismerőse, óket hallani és művé-
szetüket élvezői valóban felemelő  volt. A leg-
közelebbi templomi zenét kedden eBte 6 órakor 
tartják meg. 

— A román kormányzótanács vissza 
hívta budapesti képviselőjót. A Dicia 
távirati ügynökBég jelenti: A román kormányzó 
tanács budapesti képviselőjét, dr. Erdélyi Já-
nost visszahívta. 

— A román királyné Párisban. A 
„Romanimea" cimtt bukaresti ujBÁg megem-
lékezve Mária királynőnek külföldi  útjáról, azt 
irja, hogy a királyné fontos  politikai külde-
tésben páriBba utazott. Ettől az úttól — úgy-
mond — a legszebb eredmények várhatók. 

— Igazság. Ezzel a címmel Domokos-
Haraga Balázs szerkesztésében, mint erdély-
részi szociáldemokrata közlöny, magyar heti-
lap indult meg Nagyszebenben. A magyarság 
érdekeiért, a magyar munkásBág védelmére 
indult meg e lap s előállításának költségeit a 
munkásság által megteremtett sajtóalap fedezi. 

— AB igazi kommunizmus. Egy torjai 
66 éves földmiveB  fia  még a háború elején 
bevonult katonának és szalmaözvegyen maradt 
fiatal  felesége.  A fiút  mind várták, de nem 
jött haza, fogságba  került. A fiatal  menyecske 
és az após nem vették tragikusan a dolgot, 
hanem közös háztartásba léptek. A közös 
háztartásnak pedig két gyerek lett az ered-
ménye. A fiút  most váiják baza, azt mondják, 
meg kell érkezni közelebbről orosz fogságból. 
Az öreget, az apát nem igen izgatja a fia 
hazatérése. Megkérdezték tőle: 

— Hát aztán mi lesz az asszonnyal ? 
Az öreg erre igy felelt: 
— Hát ha kell az asszony a fiúnak,  az ÍB 

jó, hanem marad nekem . . . 
— Naponta 50 waggon szenet ad 

Fetrozsény Romaniának. A petrozsényi 
szénbányákat a nagyszebeni román kormányzó-
tanács felügyelete  alá helyezték. A petrozsényi 
szénbányákból naponta 50 wagţţn szenet 
szállítanak Romániába. 

— A palesztinai zsidó állam. A béke-
kongresszus, mint Rotterdamból jelentik, Ang-
liára ruházta azt a feladatot,  hogy az uj pa-
lesztinai államot megszervezze és adminiszt-
rálja. Az Hj widó állam ép ugy a történelmi 

határok közt fog  megalakulni, mint az arab 
állam, melynek fővárosa  Djmasz lesz. 

— Április elsején Romániában is a 
Gergely naptár lép életbe. Bukarestből 
jelentik, hogy a Gergely uuptár szerinti idő-
számítást, mely a hadsereg körében már ér-
vénybe lépett, április elsejétől kezdve az 
egész adminisztrációban behozzák. 

Körrendelet. 
1. Arról  értesülvén,  hogy már.ius 15-iki 

kezdettel  az erdélyi  vasutaknál  szolgálatot 
teljesítő  személyzet  strájkölni  akar,  ezen 
személyzetnek  tudomására  adatik,  hogy a 
főhadiszállás  parancsnokság  által  kiadott 
rendelet  értelmében  a személyzet  a strájk 
kitörésétől  24 órán belül  családjukkal  együtt 
le lesznek  tartóztatva  és Erdély  északi  ré-
szén, a főhadiszállás  parancsnokság  által 
kijelölt  átszállási  pontokon  keresztül  a de 
markaciós  vonalon tul  lesznek  elszállítva. 
Ezek  az indulásnál  nem vihetnek  egyebet 
magukkal,  csak egy kézi  táskát. 

2. Azon községek,  amelyek  területén  tá-
vírda  és telefon  vonalak  rongálva  lesznek, 
felelősségre  lesznek  vonva, azok pedig,  aki-
ket  rajta csípnek  azon, hogy ezeket  a 
vonalokat  rongklják,  azonnal főbe  lesznek 
lövetve. 

Felsőbb  parancs folytán: 
A csíkszeredai  helyőrség  parancsnoksága: 

Rudian,  sxáxados. 
Állomásparancsnok: 

Cioculescu,  főhadnagy. 

3599. sz. körrendelet. 
Hivatkozással  a 3691. számú körrende-

letre,  amely rendelet  1919. évi március hó 
12-én kilett  hirdetve  és felragasztva  és a 
főhadiszállás  parancsnoksága  által  kiadott 
2911. számú rendelet  értelmében  tudomására 
adatik  az összes személyzetnek,  hivatalno-
koknak,  (vasúti  posta, távírda  e- telefon), 
akik  strájkolni  fognak,  le lesznek  tartóz-
tatva családjukkal  együtt  és a strájk  ki-
törésétől  24 órán belül  Máramarosszigeten 
keresztül  a demarkationalis  vonalon tul 
lesznek  elszállítva. 

Ezek  az elindulásnál  nem vihetnek  ma-
gukkal  egyebet, csak egy kézi  táskát. 

Az illető  hivatalok  táviratilag  kötelesek 
a parancsnokságnak  bejeinteni az illető 
hivatalnokok  nevét, akik  ezen rendeletnek 
nem tévén eleget,  le lesznek  tartóztatva  és 
elküldve  a föntebb  előirottak  szerint. 

Az erdélyi  hadsereg  főparancsnoksága: 
Mosoiu  a. A\, tábornok. 

á m í k t k í i i « t a é R 7 < 
Várdotfalva  község tulajdonát ké-

pező Fur t ina és Tóhavas nevü 
havasi legelók 1919. évi március 
hó 28 án délelőtt 10 órakor megtar-
tandó nyilvános árverésen egy évre 
azonnali készpénzfizetés  mellett Várdot-
falva  községházánál haszonbérbe 
adatnak. Árverési feltételek  fenti  köz-
ségházánál bármikor megtekinthetők. 

Várdotfalva,  1919. március hó 10. 
Márkos Sándor, Ferencz Imre , 

s. jegyző. i - 2 k. biró. 

HIRDETMÉNY. 
C3ikszentléleki közbirtokosság Med-

vés es Borda fütermését  1919. évre 
haszonbérbe adja március hó 17-én 
a községházánál nyílt árverésen. 

Elnökség. 

Szám: 377 — 1919. vt. 1 - 2 

Csikszereda város tanác-ia közhirré 
teszi, hogy a város tulajdonát képező 
Divid Peter-féle  beltelken Apuffi  Mihá'y-
utca 18. s?ám alatt levő faházanyaga 
folyó  hó 24-én delelő:* 10 órakor a 
városgazda hivatalos helyiségében ár-
verés uiján a legtöbbet ígérőnek azon-
nali készpénzfizetés  kötelezettség mel-
lett el fog  adatni. 

Caikssereda, 1919. évi márciuu 8-án. 
A városi tanács: 

Dr. Márton sk., Dr. Uj'alusi sk., 
főjegyző.  polgármester. 

NYÍLT TÉR.*) 
Részvétnyilatkozat. 

Mindazoknak, kik felejdhetetlen  és drága 
jó Uramnak elhunyta alkalmából a temetésen 
jelen voltak, réBZvétnyilatkozatukkal fel-
keresni és bánatunkat enyhíteni szívesek vol-
tak, ez uton mond bálás köszönetet 

Csíkszereda, 1919. évi március hó 12-én. 
özv. Ferenczi  Oyőzőné  is családja. 

X y U i t k M i t . 
Alulírott Bogács Vitás cslkmadarasi lakos kije-

lentem, hogy a mai napon az ifj.  Antal Albert, Száva 
Kristóf  és Pál Lajos urak által ellenem B. 183-1919. 
sz. a. a csíkszeredai járásbíróság előtt rágalmazás 
miatt folyamatba  tett büntető ügyben azon roszhi-
szemQ rágalmazó állításomért, — mintha nevezett 
urak a madarast erdőárverésen 80000 koronát kaptak 
volna s ezzel a birtokosságot megkárosították volna, 
a bíróság előtt bocsánatot kértem, mert meggyőző-
dést szereztem arról, hogy a Csiki Lapok 1918. évi 
junlus 14. számában is közölt s a madarasi erdőár-
veréssel kapcsolatba hozott 80000 koronát nem neve-
zett urak, vagy a birtokosság más vezetői kapták s 
ezúton is kötelességemnek tartom a közönség meg-
nyugtatása végett is kijelenteni, hogy miután a 
nemzetőrség előtt s írás helyeken tett erre vonatkozó 
híreszteléseim nevezett urak meggyanusitására alapul 
szolgálhattak — az» őszintén sajnálom és azért bocsá-
natot kérek. 

Csíkszereda, 1919. évi március hó 12-én, 
Bogáoa Vitui. 

*) E rovat alatt köslüttekért nem vÁllal fele-
ISwiget a Rwrk. 

Egy használt , javi tásra szoruló 
ZONGORA, eladó Csíkszeredá-
ban, Mikó-u'ca 17. b) szám alatt 
a földszinten 
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I FAJBOROK 
JU u. m.: rizling, leányka, t ra-
ra min, bakar, oportó stb. jutá- ig] 

I nyos áron kaphatók bármilyen jg 
nagy mennyiségben és kölcsön ffl 
hordókban. Valamint mindennemű H 

1 SZESZESITALOK, 1 

I® cognac és l ikőr is kicsiny- ja 
ben és nagyban. — A tisztelt flj 
vevők becses pártfogását  kéri H 

H Neumann Benő Szászrégen. | 

3—6 hold szántóföldet  ke resek 
haszonbérbe Csíkszereda köze-
lében, egy esetleg több évre. — 

Ajánlatokat e lap kiadóhivatalába kérek. 
2—2 

HIRDETÉSEK 
olcsó árszámitás mellet t 
közöl te tnek s felvétetnek 

A KIADÓHIVATALBAN. 
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Értesítés! 
Székely és R é t i ' t S S Í í ;  ., 
előnyösen ismert cég, intézetünknél 

m i n t a s z o b á k a t 
helyezett el, melyek minőség és ár 
tekintetében a legmesszebbmenő igé-
nyeket is kielégítik. — A mintaszobák 
intézetünk külön helyiségében 
megtekinthetők és megrendelések 

ugyanitt felvétetnek.  3— 
Agrár takarékpénztár r. t. fiókja 

CBikszereda. 

F e d é l c s e r e p e t , palát, meszet, 
cementet, gipszet, stucatur 
nádat, cementcsöveket, kut-
gyürüket stb., stb., mindenféle 
épitési anyagot állandóan raktá 
ron tart s azok bármikor kaphatók 

Nagymihály Sándor csíkszeredai, 
tusnádi, sepsiszentgyörgyi ó3 kézdi-
vásárhelyi ópitéai anyagraktáraiból. 

33 

Sz. 266—1919. 
Hirdetmény. 

Alólirott közbirtokosság elnöksége 
közzéteszi, hogy a birtokoeaág tulaj 
donát képező összes ingatlanokat 
a község házánál 1919. évi március 
hó 22-én délelőtt 8 órakor kezdve 
megtartandó nyilvános árverósün egy 
évre haszonbérbe adja. 

Az árverési feltételek  alulírottaknál 
megtekinthetők. 

Cóikdánfalva,  1919. március 5-én. 
Pál Dénes, Kajtár Márton, 

b. jegyző. 2 2 b. elnök. 

'VIZSGÁKRA 1 
a polgári-és középiskola 
minden osztálya bői,érett-
ségire, felvételi  vizsgákra 
stb. gyorsan, osztály-
összevonással, felelős-
ség mellett készit elő a 

Hirdetmény. 
Karcüfalva  közs'-g tulajdonát képoző 

község korcsmája a piactéren már-
cius hó 30 án a községházánál egy-
másután következő 5 évre nyilvános 
árverésen haszonbérbe fog  adatni. 

Feltételek a községi jegyzőnél meg-
tudhatók. 

Karcafalva,  1919. évi március 3-án. 
Oidró Alajos, Potovszky Fereno, 

k. biró. 2-3 k j-gyző. 

Felhivás. 
A Székely Népbank részvénytársaság 

Csikszentmártonban 1919,. évi február 
27-én tartott közgyűlésében hozott ha 
tározata folytán  egyesült az Alesiki 
Bank részvénytársasággal, ennélfogva 
a ker. törv. 202 és köv. §§-ai értelmé-
ben felhivatnak  a Székely Népbank 
részvénytársaság hitelezői, hogy köv«-
teiéseiket a fenti  törvényszakaszban irt 
jogkövetkezmények mellett és határ-
idáben akár a Székely Népbank, akár 
az Alcsiki Bank részvénytársaságnál 
Csikszentmártonban jelentsék be. 

A Székely Népbank Részvény-
2-3 társaság igazgatósága. 

Csíkszeredához közel h a s z o n -
b é r b e v e s z e k e l s ő r a n g ú 

KASZÁLÓT. 
Cim a kiadóhivatalban. 

130 fokos maróezóda 
kilogramonként 10 koro-
náért kapható, nagybani 
vételnél árkedvezmény. 

Veress Eleknél, Csíkszeredában. 

Sz. 96—191», 
Árverési hirdetmény. 

A csikmadarasi róm. kath. templom 
tulajdonát képező 166 hold 400 Q-öl 
területű „Terkö" nevü erdei kaszáló 
1919. évi fütermése,  1919. évi 
április hó 2 án délután 2 órakor kez-
dódőleg, a csikmadarasi emeletes isko-
lánál elárvereztetik. 

Árverezni szándékozók kötelesek 200 
koronát árverezés előtt az elnökségnél 
kötelező összegül letenni. 

A feltételek  a csikmadarasi róm. 
kath. plébánián betekinthetök. 

Csikmadaras, 1919. mároius hó 1 én. 
Balló János, 

2—3 alesperes plébános. 

Csíkszeredai Takarékpénztár Részvénytársaság. 
A m. kir. osztály- j^^^jjt sorsjáték főárusitója. 

Üzletköre: 
Pénzbetétek het^lk<lnyvecBkére éa folyószámlára  előnyös (ellitolok mellett. 
V n l n o n n í i l r folyósítása  váltóra, kamatos kötelezvényre, törlesatéses (annuitáson) jeliálog-
lYUIL/öUllUIV kölcsön ingatlanokra 15, 20, 25 óvl időtartamra. Kereskedőknek előnyős föl-

tételek mellett árnhitelt nyújt. Előlegeket értékpapírokra mérsékelt kamat mellett. 

Zálogkölcsönöket ,olyóBit ^ é s e iüst Urgyakr* 
Értékpapírok  ^ 3 '"''•'ésa mindenkor a pontos napi árfolyamon. 

Tőzsdei megbízások íe£k meíuua b,llUpesli értéktüz*"n'a Ie«elúnyftsebb  ,elléte" 
Qizolvónvob" dijmeutes beváltása. tlzletfeleiqek  a 4'/g-os magyar koronajáradék szelvénye-
QACIVOIIJ CIV ket már 10 nappal az esedékesség előtt beváltja költség levonás nélkül. 

Külföldi  pénznemek és ércpénzek 
pontos napi árfolyamon  közvetíti. 

N i i í c i r n n l ^ a r r n l í í a elvállalja értékpapírok, okiratok megőrzését és saakszerU bankári ke-
zelését, sorsolások ellenőrzését. 

Minden pénzügyi- és tőzsdei ^^tM.^tsar dljtalai,ul 8801841 

Mint a m. kir. osztálysorsjáték fóelárusitója 
foglalkozik  osztálysorsjegyek eladásával. 

A magyar hadikölcaön kötvények vételét és eladáBát előnyös feltételek 
mellett közvetíti, azokra olcsó kamatláb alkalmazásával előleget nyújt, 

szelvényeit költségmentesen beváltja. 30-

( 331a.cLö t-uuzifa, é a fsuazén». i 
Az U d v a r h e l v m e r v e i F a t e r m a l A R á n g v á n vtÁrsiAja&o- • I 
Az Udvarhely megyei Fatermelö Részvénytársaság 
l ö v é t e i bükker d e j ében (a régi festékmalomnál) 

egy szekér bükk hulladékfa  . 10 korona 
egy Urméter 1 méteres bükk hasáb tűzifa  20 korona 
egy hektoliter faszén  . . . r, korona 

Venni széndékozók bárcát Jakab Gyulánál Csíkszeredában 
válthatnak, a fuvarosok  pedig a lövé te i festőkmalomnál 
Szabó János munkavezetőnél kell jelentkezzenek. 

UPVARHELy/*\E<íyEl FATERMELÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

1 

Nyomatott Vákár b. ktayvnyoouUJábaa, Csikasswdábas. 




